NIEUWSBRIEF
13 augustus 2020
Beste ouders, verzorgers
Bij deze de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
Spannend voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan. Spannend voor de kinderen die
aan het eind van dit schooljaar o.b.s. de Ekkelhof verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.
En ook voor alle kinderen er tussenin. Wellicht een nieuwe juf, een andere groepssamenstelling,
maar sowieso weer een stapje hoger in de school.
Ook spannend blijft de ontwikkeling van het coronavirus. Hoe dan ook zullen de beperkingen voor
een groot deel ook bij de start van het nieuwe schooljaar van kracht blijven en een paar kleine
dingen worden versoepeld. Ik verwijs hierbij naar de brief van stichting OPO Borger-Odoorn welke
als bijlage mee wordt gestuurd. Ik verzoek u in het kader van ieders veiligheid kennis te nemen van
de inhoud.
Ook het team is gewijzigd. Juf Grietje heeft afscheid genomen en wordt opgevolgd door juf Hetty
Timmer en onderwijsassistent Juliët Stoffers wordt opgevolgd door Marian Veldkamp.
De klassen zijn weer ingericht, toiletunit bij groep 3,4,5 is opgeknapt en het team is er weer
helemaal klaar voor.
Veel leesplezier
Marjan Ottens
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HANDHAVING LOOPROUTES
Ook na de zomervakantie blijven de kinderen gebruik maken van de drie verschillende ingangen.
De leerkrachten staan op het plein om de kinderen op te vangen en te begroeten.
De onderbouw blijft gebruik maken van de ingang in het dorpshuis.
Groep 3,4 en 5 gebruikt de zijingang op het plein aan de kant van de brievenbus (Schoolstraat 12).
Groep 6,7 en 8 gaat via de hoofdingang naar binnen.
De kinderen uit de onderbouw gaan direct naar binnen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven
buitenspelen. De bel gaat om 8.25 uur en daarna gaat iedereen via de ‘eigen’ ingang naar binnen.
Na schooltijd kunnen de kinderen zelfstandig naar buiten en naar hun ouders lopen of naar huis
gaan.

LUIZENCONTROLE
In overleg was het plan om de luizencontrole weer op te starten. Helaas laten de protocollen dat
nog niet toe.

BEWEGINGSONDERWIJS GROEP 3 T/M 8
Ook mogen er weer bewegingslessen worden gegeven in de sporthal. Echter zo lang het weer het
toelaat, zullen de kinderen buiten les krijgen van meester Gerard Jan. We vragen u dan ook om de
kinderen op woensdag sportkleding en schoeisel mee te geven voor een sportles op het mooie
grasveld bij de school.
Mocht weer omslaan dan gaan de kinderen weer met de bus naar Borger.

AFSCHEID JULIET
De afgelopen jaren maakte juf Juliet als onderwijsassistent deel uit van het schoolteam. Zij
ondersteunde de kinderen en leerkrachten. Na lang twijfelen heeft ze echter besloten om naar de
PABO te gaan en de studie voor leerkracht te gaan volgen. Wij wensen haar daarbij heel veel
succes en met de meegebrachte ervaring van de afgelopen jaren gaat dat vast helemaal goed
komen.
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NIEUWE COLLEGA’S
Juf Juliet wordt opgevolgd door juf Marian. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijsleerproces en
gaat kinderen begeleiden en daar waar mogelijk leerkrachten ondersteunen door lesjes aan
groepjes kinderen te geven.
En juf Grietje wordt opgevolgd door juf Hetty. Zij is een ervaren leerkracht en het team zal haar
moeten delen met o.b.s. Daltonschool Ees.
Wij wensen beide veel plezier aan o.b.s. de Ekkelhof.

BEZETTING GROEPEN
Groep 1,2

maandag en dinsdag juf Hetty
woensdag t/m donderdag juf Brenda

Groep 3,4,5

maandag t/m vrijdag juf Britt

Groep 6,7,8

maandag t/m vrijdag juf Janine

VAKANTIELEZEN GROEP 3 EN 4
De kinderen uit groep 3 en 4 hebben voor de vakantie tasjes met boeken mee naar huis gekregen
in het kader van ‘vakantielezen’. Bij deze het verzoek om de tasjes met inhoud weer mee naar
school te nemen.

GASTLES VEILIG VERKEER NEDERLAND (GROEP 6,7 EN 8)

Veilig leren omgaan met de dode hoek
Elke dag fietsen duizenden kinderen op straat en dat is niet altijd zonder gevaar. De dode hoek van
grote voertuigen zoals vrachtauto's, inzamelingswagens, bussen of tractors, is zo’n gevaar waarvan
veel kinderen zich niet bewust zijn. Het gevaar schuilt hier letterlijk in een klein hoekje. Doe daarom
de dodehoekles op jouw school! Jaarlijks krijgen zo'n 900 klassen bezoek van een vrachtauto op
school. In een gastles van ongeveer 1,5 uur leren kinderen van groep 7 en 8 alles over de dode
hoek en natuurlijk over hoe je veilig omgaat met grote voertuigen in het verkeer.

Zelf ervaren wat de chauffeur ziet
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Om kinderen uit groep 6, 7 en 8 te laten ervaren wat een chauffeur van een groot voertuig wel of
niet kan zien, komt er een echte vrachtauto of inzamelingswagen op school tijdens de les. Samen
met een ervaren chauffeur en lesgever. De kinderen krijgen uitleg, kunnen de chauffeur vragen
stellen én zelf achter het stuur klimmen. Zien ze hun klasgenoten, meester of juf wel of niet in de
spiegels? En hoe ga je dus als fietser veilig om met bussen of vrachtauto's in het verkeer?
Maar de les start in de klas met een interactieve film waarin vloggers Firy en Milo de kinderen twee
belangrijke vuistregels voor de dode hoek leren. Hiermee ga je veilig om met de dode hoek.
De kinderen komen met enthousiaste verhalen thuis! Nog leuker wordt het met de thuisopdracht
waar kinderen hun ouders kunnen uitleggen hoe het zit met de dode hoek. Daarbij kunnen ze ook
de gratis app Uit de hoek gebruiken om te leren hoe ze zich veilig gedragen in dodehoeksituaties.

INGEKOMEN STUKKEN

BEWEGINGSONDERWIJS
Naast de reeds bekende en nog steeds geldende hygiëne maatregelen, staan hieronder de regels
die betrekken hebben op het hervatten van het bewegingsonderwijs.
Uitvoering van het bewegingsonderwijs
• De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven.
• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter van elkaar in acht te nemen. Fysiek contact met andere
leerlingen is toegestaan.
• De leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand in acht te nemen tot de leerlingen. Fysiek contact met
de leerlingen is toegestaan.
• Kleedkamer en douches zijn beschikbaar voor gebruik.
Algemene regels








heb je klachten? blijf thuis en laat je testen
let op het maximale aantal personen per kleedkamer/douche (zie stickers op de deur)
laat de deuren open in de kleedkamers
kleding opbergen in de sporttassen (geen kleding aan de haken)
gebruikte toestellen desinfecteren na gebruik
beperk het toiletbezoek tot een minimum
was vaak je handen - neem je eigen bidon mee
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